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IZENA
OSTATUETAKO SOLAIRUETAKO OINARRIZKO LANAK

KODEA
HOTA0108

LANBIDE-ARLOA
Ostalaritza eta turismoa.

LANBIDE-EREMUA
Ostatatzea.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
HOT222_1: Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 27koa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Logelak, zona nobleak eta eremu komunak garbitzea eta prestatzea, eta establezimenduaren eta erabiltzaileen arropa
garbitzea, lisatzea eta konpontzea, dagokien lanbide-arloan ezarritako segurtasun- eta higiene-arauak betez, eta behar den
kalitatea lortzea.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

-

UC0706_1 Logelak, zona nobleak eta eremu komunak prestatzea.

-

UC0707_1 Ostatatze-establezimenduen arropa garbitzeko jarduerak egitea.

-

UC0708_1 Ostatatze-establezimenduen arropa lisatzeko eta konpontzeko jarduerak egitea.

GAITASUN-

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Orotariko hoteletan eta beste ostatu turistiko batzuetan egiten du lan, hala nola bainu-etxeetan, apartamentu
turistikoetan, opor-hirietan edo landa-turismoko establezimenduetan. Era berean, ostatu ez-turistikoetan ere egin
dezake lana; esate baterako, osasun-etxeetan, ikasleen egoitzetan eta hirugarren adinekoentzako egoitzetan.
Dagokion sekzioaz, sailaz edo eremuaz arduratzen den hierarkiako nagusiaren mende egiten ditu egitekoak.

Ekoizpen-sektoreak
Nagusiki, ostalaritzaren sektorean egiten du lan, eta, zehazki, eta ostatu turistikoen azpisektorean. Nolanahi ere,
beste sektore batzuetan ere egin dezake lan, hala nola hezkuntzaren sektorean, osasunaren sektorean edo gizartezerbitzuen sektorean, zeinetan ostatu ez-turistiko mota jakin batzuk biltzen baitira.
6

Lanbideak edo lanpostuak

Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak

9121.008.3 Solairuetako zerbitzaria (ostalaritza).
9121.007.2 Gelazaina.
Solairuetako eta garbiketako laguntzailea.
Garbitegiko eta mihiseria-biltegiko arduraduna, ostatatze-establezimenduetan.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA

PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF0706_1
Ostatuetako logelen eta zona komunen
txukunketa.

ORDUAK

120

MF0707_1
Ostatuetako arropa-garbiketa.

90

MF0708_1
Ostatuetako arropa-lisaketa eta -konponketa

90

MP0011
Ostatuetako solairuetako oinarrizko
eragiketetako lanekoak ez diren lanbidejardunbideak.

80

ORDUAK, GUZTIRA

380

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0038: Ostatuetako sukalondoaren
hornikuntza eta antolamendua

30

UF0039: Ostatuetako solairuen eta
zona komunen garbiketa eta
prestaketa

60

UF0040: Bezeroarentzako arreta
ostatuetako solairuen garbiketan

30
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1. gaitasun-atala:
LOGELAK, ZONA NOBLEAK ETA EREMU KOMUNAK PRESTATZEA
Kodea: UC0706_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Logelak, zona nobleak eta eremu komunak garbitzeko eta prestatzeko eta antolatzeko beharrezko barnehornikuntza egitea zerbitzuaren beharren arabera.
BI1.1 Jasotako irizpideen arabera betetzen da ezarritako lan-plana.
BI1.2 Barne-hornikuntzarako txartelak edo antzeko dokumentuak jasotako jarraibideen arabera betetzen dira.
BI1.3 Baliabide- eta produktu-bilketa arrazionaltasun-irizpideekin egiten da.
BI1.4 Alderdi hauek kontuan izanik antolatzen dira produktuak organ:
- Orgaren ezaugarriak.
- Produktuen ezaugarriak.
- Arrisku-faktoreak.
- Zereginen sekuentzia.
- Hornikuntza eta banaketa errazten duten arrazionaltasun-irizpideak.
BI1.5 Arduradunari berehala ematen zaio ikusitako disfuntzioen edo anomalien berri, eta egoera txarraren edo
hausturaren ondoriozko bajak jakinarazten zaizkio.
BI1.6 Lortutako emaitzen kalitatea ezarritako irizpideen arabera kontrolatzen da.
LB2: Garbiketaren aurreko eragiketak egitea, argibideei jarraituz eta segurtasun- eta higiene-arauak betek.
BI2.1 Nagusiek eremuen egoerari buruz emandako informazioaren arabera, okupazio-partearen arabera eta lanaginduaren arabera egiten da eguneko lanaren plangintza.
BI2.2 Logelaren eta hango instalazioen egoera aztertu egiten da garbitu aurretik.
BI2.3 Garbitu aurreko desmuntatzeko eta aireztatzeko eragiketak ezarritako prozeduren arabera egiten dira.
BI2.4 Bezeroek edo erabiltzaileek garbitzeko utzitako arropa ezarritako prozeduraren arabera biltzen da, dagozkion
higiene-arauak betez.
BI2.5 Bezeroek edo erabiltzaileek ahaztuta utzitako objektuak bildu egiten dira, eta langile edo sail arduradunari
ematen dizkio, hark zaindu eta itzul ditzan.
BI2.6 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira langilearen ardurapeko egoeretan, eta,
edonola ere, arduradunari jakinarazten zaizkio, laster eta ezarritako bidetik.
BI2.7 Lortutako emaitzen kalitatea ezarritako irizpideen arabera kontrolatzen da.
LB3: Garbitzeko eta faltak osatzeko eragiketak egitea, argibideei jarraituz eta segurtasun- eta higiene-arauak betez.
BI3.1 Gainazalak garbitzeko, desinfektatzeko eta txukuntzeko lanak egitean, gainazalen izaeraren, ezaugarrien eta
akaberaren araberako produktu egokiak erabiltzen dira, kasuan kasu dagokien proportzioan, betiere produktu
horiek izan dezaketen toxikotasuna eta ingurumena kutsatzeko arriskua kontuan izanik.
BI3.2 Ezarritako laneko arroparekin eta kasu bakoitzean, produktuen ezaugarrien arabera, behar diren babesosagaiak erabiliz egiten dira lanak.
BI3.3 Makineria erabiltzean, erabilera-jarraibideak betetzen dira, arrazionaltasun-irizpideak aplikatzen dira,
segurtasun- eta ingurumen-araudia betetzen da, eta bezeroen, pazienteen eta, oro har, erabiltzaileen atsedena
errespetatzen da.
BI3.4 Oheko eta bainugelako arropa aldatzean, aintzat hartzen dira ezarritako higiene-irizpideak eta -arauak, eta
aurkezpena, estetika eta gustu ona zaintzen dira.
BI3.5 Logeletan harrera-produktuen eta dokumentuen faltak osatzen ditu, ezarritako arauen arabera.
BI3.6 Ezarritako arauen arabera aurkezten da prestatutako logela, argiztapen eta tenperatura egokiak graduatuz
eta dekorazio-xehetasunak zainduz, zentzu estetikoz eta energia-aurrezpena kontuan izanik.
BI3.7 Bezeroek edo erabiltzaileek egiten dituzten eskaerei laster, prestasunez eta adeitasunez erantzuten zaie.
BI3.8 Erabilitako ekipoak eta tresnak garbitzean eta mantentzean, zehaztapen teknikoak betetzen dira, eta behar
bezala kontserbatzeko kasuan kasu eskatzen den aldizkakotasuna errespetatzen da.
BI3.9 Establezimenduaz kanpoko langileek establezimenduan jarduteko finkatutako irizpideak aplikatzen dira.
BI3.10 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira haren erantzukizuneko egoeretan, eta,
betiere, laster eta ezarritako bidetik jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI3.11 Lortutako emaitzen kalitatea langilearen erantzukizun-mailaren arabera kontrolatzen da.
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LB4: Bagajeak, logelak eta beste areto batzuk txukuntzeko lanak egitea, jarraibideen arabera.
BI4.1 Bezeroak hala eskatzen duenean, bagajeak egiten dira, nagusi batek gainbegiratuta.
BI4.2 Obrak eta pintaketa-lanak direla-eta blokeatu beharreko gelak prestatzeko, jasotako argibideei jarraitzen
zaie.
BI4.3 Ekitaldi espezifikoetarako aretoak nagusi baten argibideei jarraituz muntatzen dira.
LB5: Dekorazio-elementuak garbitzea eta mantentzea, teknika eta irizpide estetiko egokiak aplikatuz, beste norbaitek
gainbegiratuta.
BI5.1 Dekorazio-elementuak (koadroak, portzelanak, bolizko elementuak, brontzezkoak, tapizak edo beste batzuk)
haien ezaugarrien eta ezarritako arauen arabera garbitzen eta mantentzen dira, kasu bakoitzerako produktu
egokiak erabiliz.
BI5.2 Dekorazio-elementuak ezarritako arau eta irizpide estetikoen arabera jartzen dira, bezeroen eta
erabiltzaileen gustuak errespetatuz, hala badagokio.
BI5.3 Kasu bakoitzean beharrezkoa den maiztasunarekin eta zaintzarekin ureztatzen, ongarritzen eta garbitzen
dira barruko landareak eta mantentzen dira loreontziak, dekorazio-motiboak edo mahaierdikoak, irizpide estetikoak
aplikatuz.
BI5.4 Lore- edo fruta-konposizioak egoera egokian mantentzen dira, aurkezpen-baldintza egokietan ez dauden
elementuak baztertuz.
BI5.5 Kolorea, proportzioak eta euskarria kontuan izanik egiten dira lore- edo fruta-konposizio sinpleak, irizpide
estetikoak aplikatuz, eta urtaroa eta jai-egunak kontuan hartuz.
BI5.6 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira langilearen ardurapeko egoeretan, eta laster
eta ezarritako bidetik jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI5.7 Lortutako emaitzen kalitatea norberaren erantzukizun-mailaren eta ezarritako irizpideen arabera kontrolatzen
da.
LB6: Garbiketaren ondorengo eragiketak egitea, eta emaitzen kalitatea egiaztatzea, ezarritako estandarren arabera.
BI6.1 Sailaren arau operatiboen arabera egiten dira zerbitzu-amaierako eragiketak; laneko tresneria eta jardun den
lekua berrikusi eta berraztertzen dira, eremua hutsik uzten da, eta sukalondoan uzten da garbiketako material
guztia.
BI6.2 Matxurak edo kalteak konpondu direla egiaztatzen da, eta nagusi hurrenari ematen zaio haien egoeraren
berri.
BI6.3 Erabilitako mihiseria garbitegira igortzeko prestatzen, zenbatzen eta egokitzen da, eta haren idazpena egiten
da, ezarritako arauen arabera.
BI6.4 Orga bildu eta garbitu egiten da, eta gai osagarriak eta sobran geratutakoak gorde egiten dira, ezarritako
arauen arabera.
BI6.5 Lanaldia amaitzean, giltzak eta partea, behar bezala beteta, ematen zaizkio dagokion nagusiari, eta
sortutako gorabeheren berri ematen zaio.
BI6.6 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira langilearen ardurapeko egoeretan, eta laster
eta ezarritako bidetik jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI6.7 Lortutako emaitzen kalitatea ezarritako irizpideen arabera kontrolatzen da.
LB7: Sukalondoa antolatzea eta solairuen eremuko izakinen inbentarioak eta galeren erregistroak egitea, beste
norbaitek gainbegiratuta, ezarritako jarraibideei edo prozedurei jarraituz.
BI7.1 Sukalondoa antolatu, eta txukun eta garbi mantentzen da, eta tresnen, arropen eta materialen stockaren
maila kontrolatzen da ezarritako prozeduren arabera.
BI7.2 Izakinen inbentarioak eta galeren erregistroak doitasunez eta argitasunez egin eta eguneratzen dira
ezarritako datetan, ordutegietan eta denboretan, finkatutako jarraibideen edo prozeduren arabera.
BI7.3 Beharrezko dokumentuak betetzen dira, hierarkiako nagusi hurrenak inbentario-kontrolen emaitzak egiaztatu
ahal izan ditzan.
LB8: Lanpostuan eta laneko prozesuan eragina duten segurtasunaren, higienearen eta osasunaren arloko arauen
arabera jardutea, norberaren eta ingurumenaren gaineko arriskuak prebenitzeko baldintza egokietan.
BI8.1 Arlo honetan indarrean dauden arauak eta establezimenduak finkatutako segurtasun- eta higiene-plana
errespetatzen eta aplikatzen dira, eta, horretarako, ekintza prebentiboak, zuzentzaileak eta larrialdikoak egiten
dira, eta ezarritako arauak aplikatzen dira.
BI8.2 Lehen mailako arriskuen berri badago, eta ezarritako neurri prebentiboak hartzen dira.
BI8.3 Jardun bakoitzerako norbera babesteko tresneria eta segurtasun-baliabideak identifikatzen dira, eta behar
bezala erabiltzen eta zaintzen dira.
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BI8.4 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen
dituzte.
BI8.5 Laster ematen zaio pertsona arduradunari detektatutako disfuntzioen eta arriskuen berri.
BI8.6 Segurtasuna, iraungipena, kontsumo-ordena eta ingurumen-babesa irizpidetzat hartuta maneiatzen dira
produktu kimikoak, haien etiketan adierazten dena kontuan izanik.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Gainazalak garbitzeko eta tratatzeko ekipoak. Gainazalak garbitzeko eta tratatzeko produktuak. Mihiseriaren eta
bestelako arroparen hornidura. Bezeroentzako edo erabiltzaileentzako arreta eta produktuak. Makinak eta ekipoak
(orgak, xurgagailuak, argizari-makinak, baskulak eta abar). Sukalondoko instalazioak, apalategiak dituztenak. Logeletako
altzariak. Bestelako tresna batzuk, hala nola ohe gehigarriak, sehaskak, ohe-oholak, esku-eskailerak eta botikina.

Lanaren produktuak edo emaitza
Logela, bainugela eta eremu komunak behar bezala garbituta, txukunduta eta egokituta. Bagajeak eginda. Barnehornikuntza eta orga erabiltzeko prest. Sukalondoa antolatuta, finkatutako tresna, arropa eta materialak hornituta.
Solairu-eremuko izakinen inbentarioa eta galeren erregistroa, norbaitek gainbegiratuta. Inprimaki eta parteak beteta.
Dekorazio-elementuak garbi. Landare eta loreak ondo zainduta. Lore-apaindura sinplea.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ekipoak, altzariak, tresnak eta materialak erabiltzeari eta kontserbatzeari buruzko informazioa edo eskuliburuak.
Garbitzeko teknikei buruzko eskuliburuak. Garbiketa-produktuak erabiltzeko eta aplikatzeko arauak. Dokumentuak (lanaginduak, materiala eskatzeko orriak, kontsumoen kontrola, matxuren parteak). Enpresaren prozesuei, prozedurei,
metodoei eta kalitate-planei buruzko barne-informazioa. Inprimaki eta dokumentu espezifikoak. Lan-aginduak. Lokalei,
instalazioei eta tresnei dagozkien araudi higieniko-sanitarioak eta segurtasunekoak.

2

2. gaitasun-atala:
OSTATATZE-ESTABLEZIMENDUEN ARROPA GARBITZEKO
JARDUERAK EGITEA
Kodea: UC0707_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Arropa garbitzeko beharrezko barne-hornikuntza egitea, zerbitzuaren beharren arabera.
BI1.1 Ezarritako lan-planaren arabera edo jasotako jarraibideen arabera egiten da arropa garbitzeko eta leuntzeko produktuen
eta tresnen barne-hornikuntza.
BI1.2 Arrazionaltasun-irizpideekin biltzen dira produktuak eta tresnak, eta haien ezaugarrien araberako leku egokietan
biltegiratzen dira erabiltzen diren arte.
BI1.3 Barne-hornikuntzarako txartelak edo antzeko dokumentuak jasotako jarraibideen arabera betetzen dira.
BI1.4 Produktuen eta tresnen gutxieneko stockak egiaztatzen dira, eta pertsona edo sail arduradunari jakinarazten zaio
izakinen kopurua.

LB2: Arropak garbitzeko antolatzea, jarraibideen arabera loteka sailkatuz.
BI2.1 Arropa jasotzen den unean, zenbatu egiten da, eta, hala badagokio, bezeroa edo erabiltzailea, jatorrizko sekzioa eta jaso
den data identifikatzen dituzten etiketekin markatzen da, galerak eta hutsegiteak saihesteko.

BI2.2 Bezeroen arroparen garbiketa eta konponketa fakturatzeko behar diren dokumentuak betetzen dira eta sail
edo pertsona arduradunari helarazten zaizkio.
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BI2.3 Arropa berraztertu egiten da, eta, hala badagokio, jantziari edo makinari kalte egin diezaioketen edo
garbitzeko prozesua etetea eragin dezaketen objektu ahaztuak edo arrotzak kentzen dira, eta narriatuta dagoena
edo tratamendu berezia behar duena bereizi egiten da.
BI2.4 Arropa loteka sailkatzean, norbaitek gainbegiratuta, aintzat hartzen dira etiketan deskribatutako ezaugarriak
eta gomendioak, zikinkeria-maila, desinfektatzeko edo esterilizatzeko premia bereziak eta, hala badagokio, beste
garbiketa-prozesu bat edo tratamendu berezi bat behar duten orbanak.
BI2.5 Ezarritako norbera babesteko ekipoak erabiliz manipulatzen da infektatuta egon litekeen arropa zikina.
BI2.6 Arroparen etiketen interpretazioan oinarrituta identifikatzen dira arropen konposizioaren ezaugarriak eta
arropak kontserbatzeko eskakizunak, eta beti errespetatzen dira fabrikatzailearen gomendioak, narriadurarik
gertatuz gero merkatariari erreklamatu ahal izateko.
BI2.7 Hierarkiako nagusi hurrenari kontsultatzen zaizkio sailkatzeko prozesuan gertatzen diren zalantzak.
BI2.8 Etiketarik ez duen arropa bereizi egiten da garbiketa-zirkuitutik, eta hierarkiako nagusi hurrenaren jarraibide
zehatzen arabera jarduten da.
LB3: Jasotako jarraibideen arabera garbitzea eta tratatzea arropa eta ura kentzea arropari, ekoizpen-baliabideen
funtzionamendu egokia eta aurrez ezarritako emaitzak bermatzearren.
BI3.1 Arropak garbitzeko eta ura kentzeko erabiltzen diren makinak prestatu, programatu, doitu edo birdoitu egiten
dira, lotearen edo partidaren ezaugarrien arabera, eta argibideei jarraikiz.
BI3.2 Argibideen edo ezarritako irizpideen arabera dosifikatzen dira garbiketarako produktuak eta aprestuak.
BI3.3 Ekoizpen-baliabideen funtzionamendu egokia bermatzeko moduan eta arropei beharrezko garbiketa,
higienizazioa, esterilizazioa, aroma eta itxura emateko moduan gauzatzen eta kontrolatzen dira garbitzeko, aprestu
bidez tratatzeko eta ura kentzeko prozesuaren faseak.
BI3.4 Eskuz garbitu behar diren arropa delikatuak garbitzean, fabrikatzailearen jarraibide teknikoak eta nagusiek
emandakoak errespetatzen dira.
BI3.5 Dokumentazio teknikoaren eta jarraibideen arabera egiten dira makinen lehen mailako mantentze-lanak.
BI3.6 Prozesuan aurreikusi gabeko gorabeherak hierarkiako nagusi hurrenari jakinarazten zaizkio, eta, hura ez
badago, neurri zuzentzaile errazak hartzen dira.
BI3.7 Prozesuan sortutako hausturen eta anomalien aurrean, norberaren erantzukizunaren esparruan jarduten da,
eperik laburrenean, guztiaren berri ematen zaie nagusiei, eta haien ondoriozko kostuak eta kalteak ahalik eta
gehien murrizten dira.
LB4: Ezarritako jarraibidean arabera lehortzea eta berraztertzea arropa, ekoizpen-baliabideen funtzionamendu egokia
eta aurrez ezarritako emaitzak bermatzearren.
BI4.1 Arropak lehortzeko erabiltzen diren makinak lotearen edo partidaren ezaugarrien arabera eta argibideei
jarraituz prestatzen, programatzen, doitzen edo birdoitzen dira.
BI4.2 Ekoizpen-baliabideen funtzionamendu egokia bermatuz eta arropei kasuan-kasuan behar duten hezetasunmaila eta itxura emanez garatzen eta kontrolatzen dira arropa lehortzeko prozesuaren faseak.
BI4.3 Arropak zorroztasunez eta eragimenez berraztertzen dira, kalitate-irizpideei jarraituz eta establezimenduaren
araudiaren arabera, eta kontrola gainditzen ez duten arropak zirkuitutik ateratzen dira, dagokien tratamendua
emateko.
BI4.4 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira langilearen ardurapeko egoeretan, eta laster
eta ezarritako bidetik jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI4.5 Dokumentazio teknikoaren eta jarraibideen arabera egiten dira makinen lehen mailako mantentze-lanak.
BI4.6 Prozesuan sortutako hausturen eta anomalien aurrean, norberaren erantzukizunaren esparruan jarduten da,
eperik laburrenean, guztiaren berri ematen zaie nagusiei, eta haien ondoriozko kostuak eta kalteak ahalik eta
gehien murrizten dira.
LB5: Mihiseria-produktuen biltegia kontrolatzeko eta mantentzeko jardunean parte hartzea eta haien erabilera erraztea,
antzinatasunaren eta iraungipenaren irizpideei erreparatuta.
BI5.1 Produktuak, materialak, tresnak eta erremintak ezarritako arauen, irizpideen edo prozeduren arabera
biltegiratzen dira.
BI5.2 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira langilearen ardurapeko egoeretan, eta,
edonola ere, arduradunari jakinarazten zaizkio, laster eta ezarritako bidetik.
BI5.3 Lortutako emaitzen kalitatea langilearen erantzukizun-mailaren arabera kontrolatzen da.
LB6: Lanpostuan eta laneko prozesuan eragina duten segurtasunaren, higienearen eta osasunaren arloko arauen
arabera jardutea, norberaren eta ingurumenaren gaineko arriskuak prebenitzeko baldintza egokietan.
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BI6.1 Arlo honetan indarrean dauden arauak eta establezimenduak finkatutako segurtasun- eta higiene-plana
errespetatzen eta aplikatzen dira, eta, horretarako, ekintza prebentiboak, zuzentzaileak eta larrialdikoak egiten
dira, eta ezarritako arauak aplikatzen dira.
BI6.2 Lehen mailako arriskuen berri badago, eta ezarritako neurri prebentiboak hartzen dira.
BI6.3 Jardun bakoitzerako norbera babesteko tresneria eta segurtasun-baliabideak identifikatzen dira, eta behar
bezala erabiltzen eta zaintzen dira.
BI6.4 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen
dituzte.
BI6.5 Laster ematen zaio pertsona arduradunari detektatutako disfuntzioen eta arriskuen berri.
BI6.6 Segurtasuna, iraungipena, kontsumo-ordena eta ingurumen-babesa irizpidetzat hartuta maneiatzen dira
produktu kimikoak, haien etiketan adierazten dena kontuan izanik.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Arropa garbitzeko eta lehortzeko makina eta ekipo espezifikoak, hala nola garbigailua, zentrifugagailua eta lehorgailuak.
Tresnak eta erremintak: orgak, pertzak, baskulak, arropa zikinarentzako markatzaileak eta fitxategiak, besteak beste.
Biltegiak. Ehunak garbitzeko eta haiei aprestua emateko produktuak, hala nola detergente, leungarri, almidoi, orbankentzeko, zuritzaile eta neutralizatzaile industrialak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Barne-hornikuntza. Instalazioak, makinak, ekipoak eta produktuak erabiltzeko prest. Inprimakiak eta gorabeheren
parteak beteta. Arropa garbituta eta lehortuta. Antolamendu-sistema egokien aplikazioa. Kontsumoak —batez ere
energia-kontsumoak— kontrolatzeko irizpideak, makinak erabiltzeko.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Makineria erabiltzeko, garbitzeko eta kontserbatzeko eskuliburuak edo jarraibideak. Garbitzeko teknikei buruzko
eskuliburuak. Arropa garbitzeko, zuritzeko eta lehortzeko erabiltzen diren produktu kimikoen erabilera, aplikazio eta
toxikotasunari buruzko arauak. Araudi higieniko-sanitarioa. Makineria eta instalazioen mantentze-lanak egiteko planak.
Larrialdi-planak. Enpresaren prozesuei, prozedurei, metodoei eta kalitate-planei buruzko barne-informazioa.
Establezimenduen ezaugarrien araberako inprimakiak eta dokumentu espezifikoak, hala nola lan-aginduak, materialen
eskaera-orriak eta kontsumoen kontrol-orriak.

3

3. gaitasun-atala:
OSTATATZE-ESTABLEZIMENDUEN ARROPA LISATZEKO ETA
KONPONTZEKO JARDUERAK EGITEA
Kodea: UC0708_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Arropa lisatzeko eta konpontzeko produktuen eta tresnen beharrezko barne-hornikuntza egitea, zerbitzuaren
beharren arabera.
BI1.1 Ezarritako lan-planaren arabera edo jasotako jarraibideen arabera egiten da arropa lisatzeko eta
konpontzeko eta orbanak kentzeko produktuen eta tresnen barne-hornikuntza.
BI1.2 Arrazionaltasun-irizpideekin biltzen dira produktuak eta tresnak, eta haien ezaugarrien araberako leku
egokietan biltegiratzen dira erabiltzen diren arte.
BI1.3 Barne-hornikuntzarako txartelak edo antzeko dokumentuak jasotako jarraibideen arabera betetzen dira.
BI1.4 Produktuen eta tresnen gutxieneko stockak egiaztatzen dira, eta pertsona edo sail arduradunari jakinarazten
zaio izakinen kopurua.
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LB2: Arropak lisatzeko antolatzea, jarraibideen arabera loteka sailkatuz.
BI2.1 Garbitu eta lehortutako arropa loteka sailkatzen da, norbaitek gainbegiratuta, arroparen ezaugarrien arabera
eta etiketan deskribatutako lisaketa-gomendioak eta lisaketa-prozesu motak aintzat hartuta.
BI2.2 Arropak zorroztasunez eta eragimenez berraztertzen dira, kalitate-irizpideei jarraituz eta establezimenduaren
araudiaren arabera, eta kontrola gainditzen ez duten arropak zirkuitutik ateratzen dira, dagokien tratamendua
emateko.
BI2.3 Orbanak dituzten arropak zirkuitutik ateratzen dira, eta orbanen izaera identifikatzen da, kasuan-kasuan
egokia den tratamendua emateko, jarraibideen arabera.
BI2.4 Arroparen etiketen interpretazioan oinarrituta identifikatzen dira arropen konposizioaren ezaugarriak eta
arropak kontserbatzeko eskakizunak, eta beti errespetatzen dira fabrikatzailearen gomendioak, narriadurarik
gertatuz gero merkatariari erreklamatu ahal izateko.
BI2.5 Hierarkiako nagusi hurrenari kontsultatzen zaizkio sailkatzeko prozesuan gertatzen diren zalantzak.
BI2.6 Etiketarik ez duen arropa bereizi egiten da lisatzeko zirkuitutik, eta hierarkiako nagusi hurrenaren jarraibide
zehatzen arabera jarduten da.
LB3: Arropak haien ezaugarrien arabera eta ezarritako estandarrak kontuan izanik lisatzea eta aurkeztea.
BI3.1 Arropa lisatzeko, tolesteko eta, hala badagokio, poltsaratzeko erabiltzen diren ekipoak eta makinak
jarraibideen arabera prestatzen eta programatzen dira, jantzi-motak eta oihalen izaera, akabera eta ezaugarriak
kontuan izanik:
- Presioaren doikuntza eta erregulazioa.
- Xurgatzearen erregulazioa.
- Tenperaturaren doikuntza.
- Denboraren erregulazioa.
- Lurrunaren erregulazioa eta dosifikazioa.
- Tolesteko eta poltsaratzeko makinen mekanismoen erregulazioa.
BI3.2 Ekoizpen-baliabideen funtzionamendu egokia eta materialen fluxu egokia bermatzeko moduan egiten eta
kontrolatzen dira lisatzeko lanak, eta eskatutako ezaugarriak eta aurkezpena ematen zaizkie arropei.
BI3.3 Prozesu osoan, sistematikoki egiaztatzen da:
- Arropa ehunaren egituraren, neurriaren eta formaren arabera kokatzen dela lisatzeko makinan.
- Amaierako akaberek dagokien konformatua, propietateak eta itxura ematen dietela arropei (distiren eta
zimurren gabezia), eskatzen den kalitatearen arabera.
- Makinak doitasunez, eraginkortasunez eta segurtasunez erabiltzen dituela.
- Saileko arduradunak ezarritako epeen barruan dagoela lan egiteko denbora.
- Prozesatutako arropak zorroztasunez eta eraginkortasunez berraztertzen direla, kalitate irizpideen eta
ezarritako arauen arabera, eta kontrola gainditzen ez duten arropak baztertu eta markatu egiten direla
berriro prozesatzeko.
BI3.4 Bezeroen edo erabiltzaileen arropak entregatzeko prestatzen dira, eta dagozkien zordunketak egiten dira
ezarritako dokumentuen bitartez.
BI3.5 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira langilearen ardurapeko egoeretan, eta laster
eta ezarritako bidetik jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI3.6 Lortutako emaitzen kalitatea langilearen erantzukizun-mailaren arabera kontrolatzen da.
LB4: Arropen akatsak edo hausturak konpontzeko joste-lan errazak egitea eskuz edo makinaz, eta ehun-gai sinpleak
egitea.
BI4.1 Arropak josteko eta errepasatzeko beharrezko makinak, ekipoak eta instalazioak funtzionamendu-egoera
egokian mantentzen dira, ezarritako segurtasun- eta higiene-araudia betez.
BI4.2 Joste-lan txikiak eta ehun-konponketak behar bezala egiten dira, eta arreta berezia jartzen zaie jarduera
hauen gisakoei:
- Joste-lanak egitea eskuz edo makinaz: lotzekoak, tolesturak edo barrenak eta abar.
- Botoiak, krisketak, kremailerak, autoitsasgarriak, ukipen-itxiturak eta abar egokitzea eta aldatzea.
- Pasaratze errazak egitea.
BI4.3 Beharrezko makina edo erremintak erabiliz eta material egokiaz egiten dira konponketak, arroparen
ezaugarriak errespetatuz eta irizpide estetikoak aplikatuz, jasotako jarraibideen arabera.
BI4.4 Konponketen konplexutasunaren eta jantziaren garrantziaren ondorioz sortzen diren zalantzak hierarkiako
nagusi hurrenari kontsultatzen zaizkio.
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BI4.5 Zerbitzu bat eman dela egiaztatzen duten txartelak eta dokumentuak behar bezala eta arduraz betetzen dira,
prozesu bakoitzerako finkatutako jarraibideen arabera.
BI4.6 Jasotako jarraibideen arabera eta establezimendu bakoitzaren ezaugarrien arabera egiten dira arropa
sinpleak (sukaldari-zapiak, ezpain-zapiak, mantalak edo eskutrapuak).
BI4.7 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira langilearen ardurapeko egoeretan, eta laster
eta ezarritako bidetik jakinarazten zaizkio arduradunari.
BI4.8 Lortutako emaitzen kalitatea langilearen erantzukizun-mailaren arabera kontrolatzen da.
LB5: Produktu-biltegia eta mihiseria-biltegia kontrolatzeko eta mantentzeko jardunean parte hartzea eta haien erabilera
erraztea, antzinatasunaren eta iraungipenaren irizpideei erreparatuta.
BI5.1 Mihiseria-biltegia jasotako jarraibideen arabera antolatzen da, eta arlo hauetan lana hobetzeko norberak izan
litzakeen irizpideei jarraitzen zaie:
- Denborak optimizatzea.
- Oztopoak saihestea.
- Biltegiratutakoa txandakatze-mailaren arabera logikaz kokatzea.
BI5.2 Mihiseria-biltegia eguneratzeko lanak eta mantentze-lanak egiten dira aldian behin, arropak haien
iraupenaren, antzinatasunaren edo egungo egoeraren arabera erabiltzeko irizpideak aplikatuz.
BI5.3 Biltegiratutako arropak babestu egiten dira, erabilera-baldintza ezin hobean egon daitezen.
BI5.4 Produktuak, materialak, tresnak eta erremintak ezarritako arauen, irizpideen edo prozeduren arabera
biltegiratzen dira.
BI5.5 Detektatutako disfuntzioak edo anomaliak zuzendu egiten dira langilearen ardurapeko egoeretan, eta,
edonola ere, arduradunari jakinarazten zaizkio, laster eta ezarritako bidetik.
BI5.6 Lortutako emaitzen kalitatea langilearen erantzukizun-mailaren arabera kontrolatzen da.
LB6: Lanpostuan eta laneko prozesuan eragina duten segurtasunaren, higienearen eta osasunaren arloko arauen
arabera jardutea, arrisku pertsonalak eta ingurumenaren gainekoak prebenitzeko baldintza egokietan.
BI6.1 Arlo honetan indarrean dauden arauak eta establezimenduak finkatutako segurtasun- eta higiene-plana
errespetatzen eta aplikatzen dira, eta, horretarako, ekintza prebentiboak, zuzentzaileak eta larrialdikoak egiten
dira, eta ezarritako arauak aplikatzen dira.
BI6.2 Lehen mailako arriskuen berri badago, eta ezarritako neurri prebentiboak hartzen dira.
BI6.3 Jardun bakoitzerako norbera babesteko tresneria eta segurtasun-baliabideak identifikatzen dira, eta behar
bezala erabiltzen eta zaintzen dira.
BI6.4 Norberak zaindu beharreko lan-eremuak garbi eta ordenatuta daude, eta segurtasun-baldintzak betetzen
dituzte.
BI6.5 Laster ematen zaio arduradunari disfuntzioen eta detektatutako arriskuen berri.
BI6.6 Segurtasuna, iraungipena, kontsumo-ordena eta ingurumen-babesa irizpidetzat hartuta maneiatzen dira
produktu kimikoak, haien etiketan adierazten dena kontuan izanik.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak
Arropa lisatzeko, paketatzeko eta zigilatzeko makina eta ekipo espezifikoak: lisaburdinak, prentsatzeko makinak, arrabolmakinak edo kalandrak. Zenbait tresna eta erreminta; besteak beste, orgak, pertzak, baskulak, arropa zikinarentzako
markatzaileak, lisatzeko oholak eta fitxategiak. Biltegiak. Josteko makinak eta osagarriak. Josteko elementuak: hariak,
botoiak, xingolak, krisketak eta abar. Errematxeetarako eta grapetarako erremintak. Hainbat motatako ostatuetako
arroparen hornikuntza.

Lanaren produktuak edo emaitza
Barne-hornikuntza. Instalazioak, makinak, ekipoak eta produktuak erabiltzeko prest. Inprimaki eta parteak beteta.
Bezeroen arropak, uniformeak eta mihiseria lisatuta, konponduta, paketatuta eta biltegiratuta. Antolamendu-sistema
egokiak eta makinak kontsumoen —batez ere, energia-kontsumoen— kontrolerako irizpideen arabera erabiltzea.
Mihiseria-biltegiak prest eta antolatuta.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Makineria erabiltzeko, garbitzeko eta kontserbatzeko eskuliburuak edo jarraibideak. Garbitzeko eta lisatzeko tekniken
eskuliburuak. Arropa garbitzeko eta lisatzeko erabiltzen diren produktu kimikoen erabilera-arauak. Araudi higienikosanitarioa. Makineria eta instalazioen mantentze-lanak egiteko planak. Larrialdi-planak. Enpresaren prozesuei,
16

Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak

prozedurei, metodoei eta kalitate-planei buruzko barne-informazioa. Dokumentuak, hala nola lan-aginduak, materiala
eskatzeko orriak eta kontsumoak kontrolatzeko orriak.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO LOGELEN ETA ZONA KOMUNEN
TXUKUNKETA
2. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO ARROPA-GARBIKETA
3. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO ARROPA-LISAKETA ETA -KONPONKETA
4. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO SOLAIRUETAKO OINARRIZKO
ERAGIKETETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO LOGELEN ETA ZONA KOMUNEN TXUKUNKETA
Kodea: MF0706_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: - UC0706_1 Logelak, zona nobleak eta eremu komunak prestatzea.
Iraupena: 120 ordu
1.1. prestakuntza-atala
OSTATUETAKO SUKALONDOAREN HORNIKUNTZA ETA ANTOLAMENDUA
Kodea: UF0038
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB7 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ostatatze-establezimenduetako formularik ohikoenak deskribatzea, eta egitura, funtzioak eta solairu-sailaren
dokumentazioa identifikatzea.
EI1.1 Ostatatze-formulak sailkatzea eta zehaztea, establezimendu-motaren, edukieraren, kategoriaren eta
kokalekuaren arabera eta ematen dituzten zerbitzuen arabera.
EI1.2 Solairuen eremua osatzen duten zonak bereiztea eta sailaren funtzioak eta ezaugarriak adieraztea.
EI1.3 Solairuen eremuko lanposturik adierazgarrienak deskribatzea, eta haien funtzio nagusiak eta haien arteko
erlazioak aipatzea.
EI1.4 Ostatatze-establezimendu baten barruan solairuen sailak beste sail batzuekin dituen harremanak identifikatzea.
EI1.5 Logelak eta eremu publikoak garbitzeko eta prest jartzeko jardueretan erabili ohi diren dokumentuak
identifikatzea eta betetzea: zereginak kontrolatzeko fitxak, kontsumoak kontrolatzekoak, logelako edaritegia
kontrolatzekoak, bezeroen arropa garbitegira bidaltzekoak, materialak eskatzeko txartelak, gelazainburuari materiala
eskatzekoak eta guardiako zerbitzariaren lan-parteak, besteak beste.
EI1.5 Solairuen eremuko langileei dagozkien kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:
- Ostatatzearen eremuko lantaldeetako kide bakoitzaren erantzukizun-mugak, funtzioak eta zereginak
definitzea.
- Lanbide-jarduera adierazgarrienen lan-denborak ebaluatzea.
EI1.6 Antolamendura egokitzea, eta, horretarako, solairuen sailean integratzea eta enpresaren barne-arauak eta
prozedurak errespetatzea.
A2: Solairuen eremuko izakinen hornikuntza, kontrola eta inbentarioa egiteko teknikak aplikatzea.
EI2.1 Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko, barne-banaketa egiteko eta bidaltzeko administrazio-prozedurak azaltzea, eta
sortzen diren dokumentuen funtzioak eta eskakizun formalak zehaztea.
EI2.2 Izakinak sailkatzeko eta kokatzeko gehien erabiltzen diren irizpideak azaltzea.
EI2.3 Gehien erabiltzen diren inbentario-motak deskribatzea, eta haien ezaugarriak eta xedea azaltzea.
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan:
- Beharrezko produktuak, tresnak eta makinak hautatzea.
- “Garbiketa-orga” eta “zerbitzari-orga” muntatzea, eta mihiseriaren, garbiketa-produktuen, erabilera-elementuen
eta produktu osagarrien kontrola egitea.
- Biltegia eta sukalondoa antolatzea, eta txukun eta garbi mantentzea, eta tresnen, arropen eta materialen
stockaren maila kontrolatzea, ezarritako prozeduren arabera.
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- Izakinen inbentarioak eta galeren erregistroak doitasunez eta argitasunez egitea eta eguneratzea, ezarritako
datetan, ordutegietan eta denboretan, finkatutako jarraibideen edo prozeduren arabera.
- Beharrezko dokumentazioa betetzea, hierarkiako nagusi hurrenak inbentario-kontrolen emaitzak egiaztatu ahal
izan ditzan.
EI2.5 Stock egokia, gutxieneko stocka eta stock-haustura kontzeptuak zehaztea, eta haien kalkuluan eragiten duten
aldagaiak identifikatzea.
EI2.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, biltegia mantentzea eta faltak osatzea,
aldez aurretik finkatutako stockak betez eta produktuen iraungipena kontrolatuz.
EI2.7 Solairuen eremuko barne-hornikuntzarako erabiltzen den dokumentazioa interpretatzea eta betetzea.
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, biltegiratzeko prozesuan sortu eta
detektatutako anomaliak jakinaraztea, eta anomalia horien eraginpean dauden produktuak baztertzea, produktuen
iraungipena kontrolatuz.
EI2.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, salgaiak jasotzeko, biltegiratzeko eta
banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez eta zintzotasunez jardutea.
EI2.10 Izakinen kontrolari eta barne-hornikuntzari buruzko lan-aginduak interpretatzea eta gauzatzea, eta norberaren
lanaren erantzukizuna hartzea.
EI2.11 Norberaren lan-eremua behar bezain garbi eta txukun mantentzea.

Edukiak:
1. Ostatuetako solairuetako zerbitzaria eta haren saila
Ostatu turistikoak eta ez-turistikoak. Ezaugarriak. Motak. Sailkapena. Sailak.
Solairuen saila. Jarduerak. Ezaugarriak. Helburuak. Sailen arteko harremanak eta eremuak. Dokumentuak.
Hoteleko logela: motak.
Hotelak ez diren entitateetako solairu-kudeaketaren berezitasunak. Ospitaleak eta klinikak. Hirugarren
adinekoentzako egoitzak. Ikasleentzako egoitzak. Turismokoak ez diren beste ostatu batzuk.
- Solairuetako zerbitzaria.
• Haren egitekoen deskribapena.
• Uniformetasuna.
• Deontologia profesionala.
• Lanaren plangintza.
• Erakundean eta lantaldean integratzea.
-

2. Solairuen eremuko izakinen hornikuntza, kontrola eta inbentarioa
-

Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko, barnean antolatzeko eta bidaltzeko administrazio-prozedurak.
Izakinen sailkapena eta kokapena.
Inbentario-motak.
Kudeaketa-prozedurak aplikatzea.
Biltegian izakinak mantentzea eta faltak osatzea.
Garbiketa-orga eta zerbitzari-orga muntatzea.
Biltegiaren eta sukalondoaren antolamendua.

3. Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea
- Kalitatea ziurtatzea.
- Inputak kontrolatzeko eta prebenitzeko jarduerak, eta emaitza akastunak saihesteko prozesuak.

1.2. prestakuntza-atala
OSTATUETAKO SOLAIRUEN ETA ZONA KOMUNEN GARBIKETA ETA
PRESTAKETA
Kodea: UF0039
Iraupena: 60 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4, LB5 eta LB8 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Solairuen eremuko oinarrizko hornikuntza osatzen duten ekipoak, makinak eta tresnak erabiltzea, haien aplikazioen eta
errendimendu egokiaren arabera.
EI1.1 Solairuen eremuan erabili ohi diren ekipo-, makina-, erreminta- eta tresna-motak, eta haien erabilera eta
arriskuak azaltzea.
EI1.2 Solairuen eremuan erabili ohi diren ekipo, makina, erreminta eta tresnen aplikazioak, garbiketa eta mantentzelanak deskribatzea.
EI1.3 Solairuen eremuko makinak eta tresnak garbitzeko eta mantentzeko kasu praktikoetan:
- Garbitzeko eta mantentzeko beharrezko produktuak eta tresnak hautatzea.
- Ostatatze-establezimenduak garbitzeko erabili ohi diren makinen erabilerako mantentze-lanak egitea
(xurgagailuak, lurrun bidez garbitzeko makinak, distira emateko makinak, argizari-makinak, leuntzeko
makinak).
- Makinak, erremintak eta tresnak garbitzea.
EI1.4 Solairuen eremuko logelak, zona nobleak eta eremu komunak garbitzeko eta prest jartzeko erabiltzen diren
ekipoez, makinez eta tresnez arduratzea.
A2: Logelak, zona nobleak eta eremu komunak garbitzeko eta prest jartzeko teknikak aplikatzea, makina eta tresna egokiak
erabiliz.
EI2.1 Ostatatze-establezimenduetan erabiltzen diren orotariko zoladurak, ehun-elementuak, materialak eta estaldurak
identifikatzea eta haietako bakoitzaren ezaugarririk garrantzizkoenak deskribatzea.
EI2.2 Gainazalak garbitzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko produktuak, desinfektatzaileak, intsektizidak eta airegozagarriak identifikatzea, eta adieraztea haien osagai nagusiak, haiek erabiltzeko modu zuzena eta aplikaziorik
ohikoenak zein diren.
EI2.3 Ostatatze-establezimenduetan harrera egiteko zer produktu eta mihiseria erabiltzen diren jakitea.
EI2.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten logelak, zona nobleak eta zona komunak garbitzeko eta prest
jartzeko kasu praktikoetan:
- Beharrezko produktuak, tresnak eta makinak hautatzea.
- Planteatutako kasurako garbiketa-teknikarik egokiena hautatzea.
- Adierazitako ordenan eta finkatutako metodoak erabiliz garbitzea eta prest jartzea logelak eta eremu
publikoak, eta kontuan izan beharreko funtsezko puntuak zein diren aditzera ematea.
- Bezeroen, pazienteen edo, oro har, erabiltzaileen arropa partikularra biltzeko, garbitzera bidaltzeko eta haren
falta osatzeko egin beharreko izapideak eta ibilbidea deskribatzea.
- Bezeroek hala eskatzen dutenean, bagajeak egitea, norbaitek gainbegiratuta.
- Obrak eta pintaketa-lanak direla-eta egin beharreko blokeoetarako prestatzea gelak, jasotako argibideei
jarraikiz.
- Ekitaldi espezifikoetarako aretoak muntatzea argibideei jarraikiz.
EI2.5 Bezeroek edo erabiltzaileek ahaztuta utzitako objektuak nola prozesatu zehaztea.
EI2.6 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI2.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, prozesu osoan kalitatea hobetzen parte
hartzea.
EI2.8 Ezarritako epeetan amaitzea norberaren lan-planeko zonen garbiketa eta prestaketa.
EI2.9 Nagusiekin eta lankideekin eraginkortasunez komunikatzea, erakundean ezarritako kanalak errespetatuz.
A3: Altzariak eta dekorazio-elementuak garbitzeko eta haien mantentze-lanak egiteko teknikak aplikatzea, produktu eta
tresna egokiak erabiliz.
EI3.1 Ostatatze-establezimenduetan gehien erabiltzen diren logeletako, aretoetako, eremu publikoetako eta
lorategietako altzari-mota bereizgarriak identifikatzea.
EI3.2 Ostatatze-establezimenduetan erabili ohi diren dekorazio-elementuak identifikatzea.
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, dekorazio-elementuak eta altzariak
garbitzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko teknikak aplikatzea, erabil daitezkeen materialak eta produktuak eta kasu
bakoitzerako teknikarik egokiena erabiliz.
EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, barneko landareak eta lore- eta frutakonposizio sinpleak mantentzea eta kontserbatzea, irizpide estetikoak, urtarokotasun-irizpideak eta jaiegunak kontuan
izanik.
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EI3.5 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI3.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, prozesu osoan kalitatea hobetzen parte
hartzea.
A4: Logelak, zona nobleak eta eremu komunak prestatzeko prozesuetan segurtasuna, higienea eta osasuna zaintzeko
arauak eta barne-neurriak ezagutzea eta aplikatzea.
EI4.1 Segurtasunaren, higienearen eta osasunaren arloan indarrean dauden arauak identifikatzea eta interpretatzea;
batik bat, logelak, zona nobleak eta eremu komunak prestatzeko zereginetan eragina dutenak.
EI4.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, zuzen erabiltzea ekipoak, makinak eta
tresnak maneiatzeko beharrezko babesak, hala nola betaurrekoak, eskularruak eta maskarak, eta egoki interpretatzea
produktuak eta makineria maneiatzeko segurtasun- eta higiene-araudia.
EI4.3 Makinak, tresnak eta erremintak oker erabiltzearen ondoriozko kalteak eta arriskuak identifikatzea.
EI4.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, segurtasun- eta ingurumen-irizpideak
aplikatzea produktu kimikoak maneiatzean.

Edukiak:
1. Ostatatze-jarduerak egiten dituzten enpresetako altzariak eta dekorazioa
- Altzariak: sailkapena, deskribapena eta oinarrizko neurriak, haien ezaugarrien, funtzioen eta aplikazioen arabera
eta ostatu-motaren eta -kategoriaren arabera; kokapena eta banaketa.
- Estaldurak, alfonbrak eta gortinak: ostatu-motaren, -kategoriaren eta -formularen araberako sailkapena eta
ezaugarriak.
- Beste dekorazio-elementu batzuk.
- Altzariak eta dekorazio-elementuak garbitzea eta mantentzea. Erabiltzen diren produktuak. Aplikazioak. Teknikak.
- Logeletako tenperatura eta argiztapena.
- Lore-dekorazioa. Teknikak. Aplikazio sinpleak.

2. Ostatuetako logelen, zona nobleen eta eremu komunen garbiketa eta prestakuntza
- Ekipoak, makinak, tresnak eta erremintak. Deskribapena. Aplikazioak. Garbiketa eta erabilerako mantentze-lanak.
Erabiltzeko segurtasun-arauak.
- Garbiketan erabiltzen diren produktuak. Motak. Aplikazioak. Errendimenduak. Onurak eta eragozpenak. Arriskuak:
identifikazioa, kausarik ohikoenak eta prebentzioa.
- Garbitzeko teknikak: deskribapena; aplikazioa; emaitzak kontrolatzea.
- Prest jartzeko beste eragiketa batzuk.
• Bagajeak egitea.
• Obrak eta pintaketa-lanak direla-eta egin beharreko blokeoetarako prestatzea gelak.
• Aretoak ekitaldi espezifikoetarako muntatzea.

3. Logelak, zona nobleak eta eremu komunak prestatzeko prozesuetan segurtasun-, higiene- eta
osasun-araudia aplikatzea
Araudi espezifikoa identifikatzea eta interpretatzea.
Logelak, zona nobleak eta eremu komunak prestatzeko instalazioen eta ekipoen higiene-eskakizun nagusiak.
Osasun eta higiene pertsonala. Faktoreak. Neurketa. Materialak eta aplikazioak. Zauriak eta haien babesa.
Prebentzio- eta babes-neurriak.
• Solairuen eremuko instalazioetan.
• Logelak, zona nobleak eta eremu komunak garbitzeko eta prestatzeko makinen, ekipoen eta tresnen
erabileran.
- Norberaren segurtasunerako ekipamendua. Babes-jantziak: motak, egokitzapena eta araudia.

-

1.3. prestakuntza-atala
BEZEROARENTZAKO ARRETA OSTATUETAKO SOLAIRUEN GARBIKETAN
Kodea: UF0040
Iraupena: 30 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin, bezeroen arretari
dagokionez, eta LB4 lanbide-burutzapenarekin, aretoak ekitaldi espezifikoetarako muntatzeari dagokionez.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Komunikazioko eta bezeroentzako arretako oinarrizko teknikak ezagutzea, eta ostatatze-zerbitzuetako erabiltzailemotaren araberako teknika egokiak erabiltzea.
EI1.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, solaskide-motaren arabera egokiak diren
komunikazio-teknikak aplikatzea, eta komunikazio eraginkorra lortzea.
EI1.2 Protokoloaren jatorria, motak eta erabilgarritasuna deskribatzea, eta ostatatze-establezimenduetako protokoloarauen aplikaziorik ohikoenak zerrendatzea.
EI1.3 Pertsona ospetsuen edo bezero berezien egonaldietan jarduteko moduak identifikatzea, eta egoera horietan
aplikatzekoak diren segurtasun-arauak nabarmentzea.
EI1.4 Solairuen eremuaren funtzioak betetzen diren zenbait egoeratan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela,
bezeroen edo erabiltzaileen eskaerei erantzutea.
EI1.5 Hainbat motatako erabiltzaileek informazioa eskatzen duten egoeretan, ezaugarriak behar bezala zehatuta
daudela:
- Planteatutako egoerarekin bat datorren jarrera hartzea.
- Agurtzeko hainbat modu erabiltzea, kasuan-kasuan egokiak diren kortesiazko tratamenduak hautatuz.
- Testuinguru jakin baterako jantzi egokia zein den adieraztea.
- Informazio zehatza ematea.
- Emandako eta jasotako mezua ulertu dela ziurtatzea, eta solaskidearekiko enpatia azaltzea.
EI1.6 Bezeroei edo erabiltzaileei kortesiaz eta dotoreziaz arreta emateko beharra barneratzea, haien ohiturak,
gustuak eta premiak adeitasunez eta diskrezioz gogobetetzen saiatzea, eta zerbitzua ematen duen entitatearen irudi
ona sustatzea.

Edukiak:
1. Bezeroarentzako arreta ostatuetako solairuen garbiketa-lanetan
-

Bezeroen, pazienteen edo, oro har, erabiltzaileen tipologiak.
Bezero, paziente edo erabiltzaile baten eskaeren aurrean jarduteko arauak.
Bezero, paziente edo erabiltzaile baten kexak eta erreklamazioak.
Oinarrizko komunikazio-teknikak.

2. Ostatuetan aretoak ekitaldietarako muntatzea
- Ostatatze-establezimenduetan egiten diren ekitaldiak.
- Ekitaldien prestakuntza.

3. Oinarrizko protokolo-arauen aplikazioa
- Protokoloari eta nork bere burua aurkezteari lotutako teknikak
- Oinarrizko kontzeptuak
- Protokolo-tratamenduak

2

2. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO ARROPA-GARBIKETA
Kodea: MF0707_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0707_1 Ostatatze-establezimenduen arropa garbitzeko jarduerak egitea.
Iraupena: 90 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ahozko eta idatzizko informazioa zuzen interpretatzea, jarraibideak izan, oharrak izan, produktu kimikoen zehaztapen
teknikoak edo etiketak izan, edo arropa lisatzeko eta konpontzeko prozesuan eta ehun-gai sinpleak egitean erabiltzen diren
txartelak bestelako dokumentuak izan.
EI1.1 Arropa lisatzeko eta konpontzeko prozeduretan erabili ohi diren produktuen etiketak interpretatzea.
EI1.2 Produktu kimikoen etiketetan erabiltzen diren kontserbazioari eta manipulazioari buruzko sinboloak
interpretatzea.
EI1.3 Mihiseriarekin lotutako jardueretan erabili ohi diren dokumentuak identifikatzea eta betetzea, hala nola sarrerak
eta irteerak justifikatzeko kontrol-dokumentuak eta askotariko gertakarien ondoriozko bajetarako dokumentuak.
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, kontaketa egitea eta aurreko kontaketen
ondoriozko datuak eguneratzea, biltegiko altak eta bajak jasoz.
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, zuzen helaraztea detektatutako anomaliei eta
disfuntzioei buruzko informazioak edo norberaren behaketaren ondoriozko informazioak.
EI1.6 Ahozko informazioa jasotzeko eta emateko zenbait egoeratan: zuzen interpretatzea jasotako informazioa, mezu
argiak eta zehatzak ematea, eta ziurtatzea solaskideak ulertzen dituela.
EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, kalitatearen esparruko prozesuak
gauzatzeari buruzko egiaztagiriak betetzea.
A2: Arropak lisatzeko sailkatzea.
EI2.1 Arropa-motak bereiztea eta identifikatzea.
EI2.2 Arropen konposizio- eta kontserbazio-irizpideak identifikatzea, haien etiketak interpretatuz.
EI2.3 Arropa-, ehun-, zuntz- eta akabera-motak eta establezimendu-motaren arabera ezarritako lan-dinamikak
kontuan harturik, hautespen-teknikak deskribatzea.
EI2.4 Motaren eta konposizio- eta kontserbazio-eskakizunen arabera sailkatzea arropak.
EI2.5 Lisatzeko prozesuak eta tratatu behar ditugun jantzien ezaugarrien araberako aplikazioa identifikatzea.
EI2.6 Arropa lisatzeko sailkatzeko kasu praktiko bat, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana, abiapuntutzat
hartuta:
- Arropa loteka bereiztea, arropa-motaren arabera eta etiketako kontserbazio-eskakizunen arabera.
- Lisaketa-mota bera jaso behar duten arropak multzokatzea.
- Etiketaren arabera tratamendu berezi bat —erabili ohi den tratamenduaz bestelakoa— behar duten jantziak
bereiztea.
- Akabera bera duten arropak multzokatzea.
- Etiketarik ez duen arropa bereiztea, eta jarraibideak jaso arte itxarotea.
- Sailkatutako arropa dagozkion edukiontzietan jartzea.
A3: Arropa lisatzeko, tolesteko eta aurkezteko teknikak deskribatzea eta erabiltzea, prozedura egokia aplikatuz eta
finkatutako makineria erabiliz.
EI3.1 Produktuen barne-hornikuntzako prozesua egitea, zerbitzu-agindu jakin batzuei edo eguneko lan-planei
jarraikiz.
EI3.2 Arropa lisatzeko eta tolesteko erabili ohi diren makina-, tresna- eta erreminta-motak, haien maneiua, garbiketa
eta erabilerako mantentze-lanak azaltzea.
EI3.3 Lisatzeko erabiltzen diren aditiboak eta gainerako produktuak deskribatzea, eta haien aplikazioak eta erabileraneurriak eta -arriskuak adieraztea.
EI3.4 Arropa lisatzeko prozesuak deskribatzea, arropa-, ehun- eta zuntz-motaren arabera eta erabil daitekeen
makineriaren arabera.
EI3.5 Arropa lisatzeko, tolesteko eta aurkezteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela,
loteari dagozkion jarraibideak eta fitxa teknikoa kontuan izanik:
- Lisatzearen ezaugarriak eta lisatu beharreko arropa-lotea aurkezteko eta tolesteko jarraibideak identifikatzea.
- Lisatzeko lanak egiteko makinak prestatzea eta programatzea, arreta berezia jarriz lotearen ezaugarriei eta
zehaztapenei.
- Tolesteko makineria prestatzea eta programatzea.
- Beharrezkoa bada, arropak poltsaratzeko edo zigilatzeko makinak doitzea.
- Arropak lisatzeko, tolesteko eta zigilatzeko prozesuan sortu eta detektatutako anomaliak jakinaraztea, eta
anomalia horien eraginpean dauden arropak baztertzea.
EI3.6 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI3.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, prozesu osoan kalitatea hobetzen parte
hartzea.
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A4: Eskuz edo makinaz josteko teknikak deskribatzea eta aplikatzea, baliabide eta material egokiak erabiliz.
EI4.1 Produktuen barne-hornikuntzako prozesua egitea, zerbitzu-agindu jakin batzuei edo eguneko lan-planei
jarraikiz.
EI4.2 Arropa josteko erabili ohi diren makina-, tresna- eta erreminta-motak azaltzea, baita haien maneiua, garbiketa
eta erabilerako mantentze-lanak nola egin behar diren ere.
EI4.3 Eskuz edo makinaz egin daitezkeen konponketa errazen edo jostura-ukituen kasu praktikoetan, ezaugarriak
behar bezala zehaztuta daudela:
- Arropak josteko prozesuan erabiliko diren makinen eta osagarrien funtzionamendua eta doikuntza egokiak
direla egiaztatzea.
- Beharrezko materialak eta tresnak hautatzea.
- Loturako eta tolesturako josturak eskuz edo makinaz egitea, botoiak jostea, eta kremailerak, autoitsasgarriak
eta beste elementu batzuk itsastea.
- Arropa errazak egitea, hala nola sukaldari-zapiak, ezpain-zapiak, mantalak edo eskutrapuak.
- Arropetan pasaratze errazak egitea.
EI4.4 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, prozesu osoan kalitatea hobetzen parte
hartzea.
A5: Ostatatzearen eremuko produktuak, tresnak eta mihiseria biltegiratzeko, kontrolatzeko eta mantentzeko teknikak
aplikatzea.
EI5.1 Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko, barne-banaketa egiteko eta bidaltzeko administrazio-prozedurak azaltzea, eta
sortzen diren dokumentuen funtzioak eta eskakizun formalak zehaztea.
EI5.2 Izakinak sailkatzeko eta kokatzeko gehien erabiltzen diren irizpideak azaltzea.
EI5.3 Gehien erabiltzen diren inbentario-motak deskribatzea, eta haien ezaugarriak eta xedea azaltzea.
EI5.4 Stock egokia, gutxieneko stocka eta stock-haustura kontzeptuak zehaztea, eta haien kalkuluan eragiten duten
aldagaiak identifikatzea.
EI5.5 Produktuen, tresnen eta mihiseriaren barne-hornikuntzarako erabiltzen den dokumentazioa interpretatzea eta
betetzea.
EI5.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, produktuen, tresnen eta mihiseriaren
mantentze-lanak egitea eta haien faltak osatzea, eta, hala, aldez aurretik finkatutako stockak betetzea eta izakinen
iraungipena kontrolatzea.
EI5.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, biltegiratzeko prozesuan sortu eta
detektatutako anomaliak jakinaraztea, eta anomalia horien eraginpean dauden produktuak baztertzea, definitutako
jardun-protokoloari jarraikiz.
EI5.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, izakinak jasotzeko, biltegiratzeko eta
banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez eta zintzotasunez jardutea.
A6: Ostatatze-establezimenduetako arropa lisatzeko, konpontzeko eta egiteko prozesuetan segurtasuna, higienea eta
osasuna zaintzeko arauak eta barne-neurriak ezagutzea eta aplikatzea.
EI6.1 Indarrean dauden segurtasunaren, higienearen eta osasunaren arloko arauak interpretatzea; zehazki, ostatatzeestablezimenduetako arropa lisatzeari, konpontzeari eta egiteari eta erabiltzen diren lokalei, instalazioei eta ekipoei
lotutakoak.
EI6.2 Ekipoak, makinak eta tresnak maneiatzeko beharrezko babesak identifikatzea eta zuzen erabiltzea, eta egoki
interpretatzea produktuak eta makineria maneiatzeko segurtasun- eta higiene-araudia.
EI6.3 Makinak, tresnak eta erremintak oker erabiltzearen ondoriozko kalteak eta arriskuak identifikatzea.
EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, segurtasun- eta ingurumen-irizpideak
aplikatzea produktu kimikoak maneiatzean.

Edukiak:
1. Garbitegiko administrazio-prozedurak eta barne-komunikazioa
- Ostatuetako garbitegiko komunikaziorako barne-zirkuituak.
- Beste sail batzuekiko harremanak: solairuak eta lisatzeko eta josteko lantegia.
- Garbitegiko sailean erabiltzen den dokumentazioa. Dokumentu-motak, eta haiek betetzeko modua.

2. Ehun-produktuak etiketaren eta markaren arabera sailkatzea, garbitzeko
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- Arropen etiketak interpretatzea.
• Identifikatzeko etiketak: sinbologia.
• Konposizioari buruzko etiketak: sinbologia.
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• Kontserbatzeari eta mantentzeari buruzko etiketak: sinbologia.
- Arropak etiketaren arabera sailkatzea, garbitzeko. Zuntzak, kontserbatzeko edo mantentzeko prozesuetan:
- Sailkapena; garbiketan duten portaera; produktu kimikoak; ura kentzea; zentrifugatzea eta lehortzea.
• Oihalak, kontserbatzeko edo mantentzeko prozesuetan: sailkapena, motak eta akaberak; garbiketan
duten portaera; produktu kimikoak; ura kentzea, zentrifugatzea eta lehortzea.
• Arropak: jantzi-motaren araberako sailkapena.
• Garbitzeko arropa sailkatzeko teknikak: identifikazioa.
• Deskribapena; aplikazioa
- Arropa markatzea eta kodea ezartzea, garbitzeko.
• Arropa markatzeko prozedurak: eskuz markatzea, lisaburdina eta zinta itsasgarria erabiliz markatzea,
garbitegian aliketa bidez markatzea, termozigilatzaile bidez markatzea eta abar.
• Mihiseria-biltegietan arropari kodea ezartzeko prozedurak.

3. Arropa garbitzea eta lehortzea
- Garbiketa-prozesua.
• Arropa-garbiketa: motak.
• Eraginkortasunean eragiten duten faktoreak: tenperaturak, produktuak eta uraren gogortasuna.
• Arropa garbitzeko eta lehortzeko programak eta erabiltzeko zehaztapenak.
• Prozesuan energia aurrezteko oinarrizko teknikak.
- Garbitzeko eta lehortzeko makineria: ezaugarriak, funtzionamendua, erabiltzeko kontuan hartu beharrekoak.
- Garbitzeko elementu osagarriak: orgak, baskulak, sailkagailuak, markagailuak, kodeak jartzeko makinak.
- Garbitzeko produktuen ezaugarriak, funtzioak eta oinarrizko erabilera-arauak.
• Detergenteak.
• Leungarriak.
• Zuritzaileak.
• Neutralizatzaileak.
- Orbanak eta haien tratamendua:
• Orban sinpleak eta konplexuak.
• Bereziki delikatuak diren orban-motak: tinta, koipea, iodoa, odola edo argizaria.
• Garbitzeko teknikak: xurgatze bidez, disoluzio bidez edo neutralizazio bidez.

4. Garbitegiko produktuen biltegiratzea eta barne-banaketa
- Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko, barnean banatzeko eta bidaltzeko administrazio-prozesuak.
- Garbitutako arroparen barne-banaketa.
- Garbitzeko produktuen eta tresnen biltegiratzea antolatzeko prozesua.
• Biltegiratzeko sistemak: multzo metatuak; sistema konbentzionala.
• Sistema trinkoa; sistema dinamikoa.
• Biltegiratzeko irizpideak: abantailak eta eragozpenak.
• Produktuen sailkapena: paketatzea eta etiketak; aplikatu beharreko araudia
- Stockak kudeatzeko prozedurak aplikatzea.
• Stockak sailkatzeko irizpideak aplikatzea.
• Izakinen errotazioaren eta kokapenaren analisia egitea.
• Biltegiko fitxak egitea.
• Inbentarioak.

5. Ostatatze-establezimenduen arropa garbitzeko prozesuetako segurtasunari, higieneari eta
osasunari buruzko araudia
- Araudi espezifikoa identifikatzea eta interpretatzea.
- Garbitzeko instalazioen eta tresneriaren higiene-baldintza orokorrak.
- Osasun eta higiene pertsonala:
• Faktoreak.
• Neurriak.
• Materialak eta aplikazioak.
• Zauriak eta haien babesa.
- Prebentzio- eta babes-neurriak: Garbiketa-lantegian. Garbitegiko makinak, ekipoak eta tresnak erabiltzean.
- Norberaren segurtasunerako ekipamendua. Babes-jantziak: motak, egokitzapena eta araudia.
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3. prestakuntza-modulua:
OSTATUETAKO ARROPA-LISAKETA ETA -KONPONKETA
Kodea: MF0708_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0708_1 Ostatatze-establezimenduen arropa lisatzeko eta konpontzeko

jarduerak egitea.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ahozko eta idatzizko informazioa zuzen interpretatzea, jarraibideak izan, oharrak izan, produktu kimikoen zehaztapen
teknikoak edo etiketak izan, edo arropa lisatzeko eta konpontzeko prozesuan eta ehun-gai sinpleak egitean erabiltzen diren
txartelak bestelako dokumentuak izan.
EI1.1 Arropa lisatzeko eta konpontzeko prozeduretan erabili ohi diren produktuen etiketak interpretatzea.
EI1.2 Produktu kimikoen etiketetan erabiltzen diren kontserbazioari eta manipulazioari buruzko sinboloak
interpretatzea.
EI1.3 Mihiseriarekin lotutako jardueretan erabili ohi diren dokumentuak identifikatzea eta betetzea, hala nola sarrerak
eta irteerak justifikatzeko kontrol-dokumentuak eta askotariko gertakarien ondoriozko bajetarako dokumentuak.
EI1.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, kontaketa egitea eta aurreko kontaketen
ondoriozko datuak eguneratzea, biltegiko altak eta bajak jasoz.
EI1.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, zuzen helaraztea detektatutako anomaliei eta
disfuntzioei buruzko informazioak edo norberaren behaketaren ondoriozko informazioak.
EI1.6 Ahozko informazioa jasotzeko eta emateko zenbait egoeratan: zuzen interpretatzea jasotako informazioa, mezu
argiak eta zehatzak ematea, eta ziurtatzea solaskideak ulertzen dituela.
EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, kalitatearen esparruko prozesuak
gauzatzeari buruzko egiaztagiriak betetzea.

A2: Arropak lisatzeko sailkatzea.
EI2.1 Arropa-motak bereiztea eta identifikatzea.
EI2.2 Arropen konposizio- eta kontserbazio-irizpideak identifikatzea, haien etiketak interpretatuz.
EI2.3 Arropa-, ehun-, zuntz- eta akabera-motak eta establezimendu-motaren arabera ezarritako lan-dinamikak
kontuan harturik, hautespen-teknikak deskribatzea.
EI2.4 Motaren eta konposizio- eta kontserbazio-eskakizunen arabera sailkatzea arropak.
EI2.5 Lisatzeko prozesuak eta tratatu behar ditugun jantzien ezaugarrien araberako aplikazioa identifikatzea.
EI2.6 Arropa lisatzeko sailkatzeko kasu praktiko bat, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkana, abiapuntutzat
hartuta:
- Arropa loteka bereiztea, arropa-motaren arabera eta etiketako kontserbazio-eskakizunen arabera.
- Lisaketa-mota bera jaso behar duten arropak multzokatzea.
- Etiketaren arabera tratamendu berezi bat —erabili ohi den tratamenduaz bestelakoa— behar duten jantziak
bereiztea.
- Akabera bera duten arropak multzokatzea.
- Etiketarik ez duen arropa bereiztea, eta jarraibideak jaso arte itxarotea.
- Sailkatutako arropa dagozkion edukiontzietan jartzea.

28

A3: Arropa lisatzeko, tolesteko eta aurkezteko teknikak deskribatzea eta erabiltzea, prozedura egokia aplikatuz eta
finkatutako makineria erabiliz.
EI3.1 Produktuen barne-hornikuntzako prozesua egitea, zerbitzu-agindu jakin batzuei edo eguneko lan-planei
jarraikiz.
EI3.2 Arropa lisatzeko eta tolesteko erabili ohi diren makina-, tresna- eta erreminta-motak, haien maneiua, garbiketa
eta erabilerako mantentze-lanak azaltzea.
EI3.3 Lisatzeko erabiltzen diren aditiboak eta gainerako produktuak deskribatzea, eta haien aplikazioak eta erabileraneurriak eta -arriskuak adieraztea.
EI3.4 Arropa lisatzeko prozesuak deskribatzea, arropa-, ehun- eta zuntz-motaren arabera eta erabil daitekeen
makineriaren arabera.

Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak

EI3.5 Arropa lisatzeko, tolesteko eta aurkezteko kasu praktikoetan, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela,
loteari dagozkion jarraibideak eta fitxa teknikoa kontuan izanik:
- Lisatzearen ezaugarriak eta lisatu beharreko arropa-lotea aurkezteko eta tolesteko jarraibideak identifikatzea.
- Lisatzeko lanak egiteko makinak prestatzea eta programatzea, arreta berezia jarriz lotearen ezaugarriei eta
zehaztapenei.
- Tolesteko makineria prestatzea eta programatzea.
- Beharrezkoa bada, arropak poltsaratzeko edo zigilatzeko makinak doitzea.
- Arropak lisatzeko, tolesteko eta zigilatzeko prozesuan sortu eta detektatutako anomaliak jakinaraztea, eta
anomalia horien eraginpean dauden arropak baztertzea.
EI3.6 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI3.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, prozesu osoan kalitatea hobetzen parte
hartzea.
A4: Eskuz edo makinaz josteko teknikak deskribatzea eta aplikatzea, baliabide eta material egokiak erabiliz.
EI4.1 Produktuen barne-hornikuntzako prozesua egitea, zerbitzu-agindu jakin batzuei edo eguneko lan-planei
jarraikiz.
EI4.2 Arropa josteko erabili ohi diren makina-, tresna- eta erreminta-motak azaltzea, baita haien maneiua, garbiketa
eta erabilerako mantentze-lanak nola egin behar diren ere.
EI4.3 Eskuz edo makinaz egin daitezkeen konponketa errazen edo jostura-ukituen kasu praktikoetan, ezaugarriak
behar bezala zehaztuta daudela:
- Arropak josteko prozesuan erabiliko diren makinen eta osagarrien funtzionamendua eta doikuntza egokiak
direla egiaztatzea.
- Beharrezko materialak eta tresnak hautatzea.
- Loturako eta tolesturako josturak eskuz edo makinaz egitea, botoiak jostea, eta kremailerak, autoitsasgarriak
eta beste elementu batzuk itsastea.
- Arropa errazak egitea, hala nola sukaldari-zapiak, ezpain-zapiak, mantalak edo eskutrapuak.
- Arropetan pasaratze errazak egitea.
EI4.4 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI4.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, prozesu osoan kalitatea hobetzen parte
hartzea.
A5: Ostatatzearen eremuko produktuak, tresnak eta mihiseria biltegiratzeko, kontrolatzeko eta mantentzeko teknikak
aplikatzea.
EI5.1 Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko, barne-banaketa egiteko eta bidaltzeko administrazio-prozedurak azaltzea, eta
sortzen diren dokumentuen funtzioak eta eskakizun formalak zehaztea.
EI5.2 Izakinak sailkatzeko eta kokatzeko gehien erabiltzen diren irizpideak azaltzea.
EI5.3 Gehien erabiltzen diren inbentario-motak deskribatzea, eta haien ezaugarriak eta xedea azaltzea.
EI5.4 Stock egokia, gutxieneko stocka eta stock-haustura kontzeptuak zehaztea, eta haien kalkuluan eragiten duten
aldagaiak identifikatzea.
EI5.5 Produktuen, tresnen eta mihiseriaren barne-hornikuntzarako erabiltzen den dokumentazioa interpretatzea eta
betetzea.
EI5.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, produktuen, tresnen eta mihiseriaren
mantentze-lanak egitea eta haien faltak osatzea, eta, hala, aldez aurretik finkatutako stockak betetzea eta izakinen
iraungipena kontrolatzea.
EI5.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, biltegiratzeko prozesuan sortu eta
detektatutako anomaliak jakinaraztea, eta anomalia horien eraginpean dauden produktuak baztertzea, definitutako
jardun-protokoloari jarraikiz.
EI5.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, izakinak jasotzeko, biltegiratzeko eta
banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez eta zintzotasunez jardutea.
A6: Ostatatze-establezimenduetako arropa lisatzeko, konpontzeko eta egiteko prozesuetan segurtasuna, higienea eta
osasuna zaintzeko arauak eta barne-neurriak ezagutzea eta aplikatzea.
EI6.1 Indarrean dauden segurtasunaren, higienearen eta osasunaren arloko arauak interpretatzea; zehazki, ostatatzeestablezimenduetako arropa lisatzeari, konpontzeari eta egiteari eta erabiltzen diren lokalei, instalazioei eta ekipoei
lotutakoak.
EI6.2 Ekipoak, makinak eta tresnak maneiatzeko beharrezko babesak identifikatzea eta zuzen erabiltzea, eta egoki
interpretatzea produktuak eta makineria maneiatzeko segurtasun- eta higiene-araudia.
EI6.3 Makinak, tresnak eta erremintak oker erabiltzearen ondoriozko kalteak eta arriskuak identifikatzea.
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EI6.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkaten kasu praktikoetan, segurtasun- eta ingurumen-irizpideak
aplikatzea produktu kimikoak maneiatzean.

Edukiak:
1. Lisatzeko eta josteko lantegiko administrazio-prozedurak eta barne-komunikazioa
- Ostatuetako lisatzeko eta josteko lantegiko komunikazioaren barne-zirkuituak.
- Beste sail batzuekiko harremanak: solairuak eta garbitegia.
- Lisatzeko eta josteko lantegian erabiltzen den dokumentazioa.
• Dokumentu-motak, eta haiek betetzeko modua.

2. Ostatuetako lisatzeko arroparen sailkapena
- Lisatzeko arropen etiketen sinbologia.
- Zuntz-moten sailkapena, lisatzeko garaian duten portaeraren arabera.
- Lisatzeko garaian oihal-motek duten portaera.Lisatzeko arropa sailkatzeko teknikak: Identifikazioa; deskribapena;
aplikazioa.

3. Ostatuetako arropa lisatzea, tolestea, paketatzea edo poltsaratzea
- Lisatzeko eta tolesteko prozesua.
• Lisaketa: motak.
• Eraginkortasunean eragiten duten faktoreak: tenperatura, presioa, lurruna, denbora eta hezetasuna.
• Lisatze eta toleste mekanikoko programak.
• Energia aurrezteko oinarrizko teknikak.
• Faktoreak.
• Aplikazioak.
- Makineria espezifikoa: ezaugarriak, funtzionamendua eta erabiltzeko neurriak, makinaria-motaren arabera.
• Lisatzeko prentsak.
• Tenkagailuak.
• Sargailuak.
• Tolesgailu mekanikoak.
• Arrabolak.
• Kalandrak.
- Lisatzeko eta tolesteko elementu osagarriak: mahaiak, esekitokiak, manikiak, kuxinak, azpilak eta poltsak.
- Lisatzearekin lotzen diren produktuen ezaugarriak, funtzioak eta oinarrizko erabilera-arauak.
- Arropa paketatzeko edo poltsaratzeko prozesua: motak; aplikazioak.

4. Ostatuetako josketa
-

Josteko materialak.
Josteko makina: motak; funtzionamendua; doikuntza.
Josteko oinarrizko teknikak eta haien aplikazioa: eskuz; makinaz.
Pasaratzea: motak; teknika; aplikazioak.

5. Arropak eta lisatzeko produktuak biltegiratzea eta banatzea
- Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko, barnean banatzeko eta bidaltzeko administrazio-prozesuak.
- Lisatutako arropen barne-banaketa.
- Lisatzeko produktuen eta tresnen biltegiratzea antolatzeko prozesua.
• Biltegiratzeko sistemak aplikatzea:
• Arropak biltegiratzeko irizpideak: abantailak eta eragozpenak.
• Produktuen sailkapena.
- Stockak kudeatzeko prozedurak aplikatzea.
• Stockak sailkatzeko irizpideak aplikatzea.
• Mihiseriaren izakinen errotazioaren eta kokapenaren analisia.
• Biltegiko fitxak betetzea.

6. Ostatatze-establezimenduen arropa lisatzeko eta konpontzeko prozesuetako segurtasunari,
higieneari eta osasunari buruzko araudia
- Araudi espezifikoa identifikatzea eta interpretatzea.
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- Arropa lisatzeko eta konpontzeko instalazioen eta ekipoen higiene-baldintza orokorrak.
- Osasun eta higiene pertsonala: faktoreak; neurketa; materialak eta aplikazioak; zauriak eta haien babesa.
- Prebentzio- eta babes-neurriak:
• Lisatzeko eta josteko lantegian.
• Lisatzeko eta josteko makinak, ekipoak eta tresnak erabiltzean.
- Norberaren segurtasunerako ekipamendua. Babes-jantziak: motak, egokitzapena eta araudia.
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4. prestakuntza-modulua
OSTATUETAKO SOLAIRUETAKO OINARRIZKO ERAGIKETETAKO
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0011
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Ostatuen eremuko produktuen, tresnen eta mihiseriaren barne-hornikuntza, antolamendua eta kontrola egitea.
EI1.1 Produktuen barne-hornikuntzako prozesua egitea, zerbitzu-agindu jakin batzuei edo eguneko lan-planei
jarraikiz.
EI1.2 Solairuen eremuko produktuen, tresnen eta mihiseriaren barne-hornikuntzarako erabiltzen den dokumentazioa
betetzea.
EI1.3 Solairuen sailaren sukalondoa, garbitegiko biltegia eta lisatzeko eta josteko lantegiko biltegia antolatzea, eta
txukun eta garbi mantentzea.
EI1.4 Biltegiko produktuak, tresnak eta mihiseria mantentzea eta haien faltak osatzea, eta, hala, aldez aurretik
finkatutako stockak betetzea eta produktuen iraungipena kontrolatzea.
EI1.5 Biltegiratzeko prozesuan sortu eta detektatutako anomaliak jakinaraztea, eta anomalia horien eraginpean
dauden produktuak baztertzea, produktuen iraungipena kontrolatuz.
EI1.6 Izakinen inbentarioak eta galeren erregistroak doitasunez eta argitasunez egitea eta eguneratzea, ezarritako
datetan, ordutegietan eta denboretan, finkatutako jarraibideen edo prozeduren arabera.
EI1.7 Beharrezko dokumentazioa betetzea, hierarkiako nagusi hurrenak inbentario-kontrolen emaitzak egiaztatu ahal
izan ditzan.
EI1.8 Izakinak jasotzeko, biltegiratzeko eta banatzeko prozesuetan parte hartzeak eskatzen duen erantzukizunez eta
zintzotasunez jardutea.
A2: Ahozko eta idatzizko informazioa zuzen interpretatzea, eta solairuen eremua garbitzeko eta prest jartzeko eta arropa
garbitzeko, lisatzeko eta josteko behar den dokumentazioa betetzea.
EI2.1 Logelak, zona nobleak eta eremu komunak garbitzeko eta prest jartzeko prozeduretan erabili ohi diren
produktuen etiketak interpretatzea.
EI2.2 Bestek detektatutako anomaliei edo disfuntzioei buruzko informazioa edo norberaren behaketaren ondoriozkoa
ematea.
EI2.3 Jasotako informazioa interpretatzea, mezu argiak eta zehatzak ematea, eta ziurtatzea solaskideak ulertzen
dituela.
EI2.4 Logelak eta eremu publikoak garbitzeko eta prest jartzeko jardueretan erabili ohi diren dokumentuak betetzea:
zereginak kontrolatzeko fitxak, kontsumoak kontrolatzekoak, logelako edaritegia kontrolatzekoak, bezeroen arropa
garbitegira bidaltzekoak, materialak eskatzeko txartelak, sukalondoko inbentarioak, gelazainburuari materiala
eskatzekoak edo guardiako zerbitzariaren lan-parteak, besteak beste.
EI2.5 Garbitegiko jardueretan erabili ohi diren dokumentuak betetzea: sarrerak eta irteerak eta askotariko gertakarien
ondoriozko bajak justifikatzeko kontrol-dokumentuak eta lanbide-esparru honetan erabili ohi diren beste batzuk.
EI2.6 Mihiseriarekin lotutako jardueretan erabili ohi diren dokumentuak betetzea, hala nola sarrerak eta irteerak
justifikatzeko kontrol-dokumentuak eta askotariko gertakarien ondoriozko bajetarako dokumentuak.
EI2.7 Kalitatearen esparruko prozesuak gauzatzearen egiaztagiriak betetzea.
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A3: Logelak, zona nobleak eta eremu komunak, eta haietan dauden altzariak eta dekorazio-elementuak, garbitzeko eta prest
jartzeko teknikak aplikatzea, solairuen eremuko oinarrizko hornikuntza osatzen duten makinak eta tresnak erabiliz.
EI3.1 Garbitzeko eta mantentzeko beharrezko produktuak eta tresnak hautatzea.
EI3.2 Ostatatze-establezimenduak garbitzeko erabili ohi diren makinen erabilerako mantentze-lanak egitea
(xurgagailuak, lurrun bidez garbitzeko makinak, distira emateko makinak, argizari-makinak, leuntzeko makinak).
EI3.3 Makinak, erremintak eta tresnak garbitzea.
EI3.4 “Garbiketa-orga” eta “zerbitzari-orga” garbitzea eta muntatzea, eta mihiseriaren, garbiketa-produktuen,
erabilera-elementuen eta produktu osagarrien kontrola egitea.
EI3.5 Planteatutako kasurako garbiketa-teknikarik egokiena hautatzea.
EI3.6 Adierazitako ordenan eta finkatutako metodoak erabiliz garbitzea eta prest jartzea logelak eta eremu publikoak,
eta kontuan izan beharreko funtsezko puntuak zein diren aditzera ematea.
EI3.7 Dekorazio-elementuak eta altzariak garbitzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko teknikak aplikatzea, erabil
daitezkeen materialak eta produktuak eta kasu bakoitzerako teknikarik egokiena erabiliz.
EI3.8 Barneko landareak eta lore- eta fruta-konposizio sinpleak mantentzea eta kontserbatzea, irizpide estetikoak,
urtarokotasun-irizpideak eta jaiegunak kontuan izanik.
EI3.9 Bezeroen, pazienteen edo, oro har, erabiltzaileen arropa partikularra biltzeko, garbitzera bidaltzeko eta haren
falta osatzeko egin beharreko izapideak eta ibilbidea egitea.
EI3.10 Bezeroek hala eskatzen dutenean, bagajeak egitea, norbaitek gainbegiratuta.
EI3.11 Obrak eta pintaketa-lanak direla-eta egin beharreko blokeoetarako prestatzea gelak, argibideei jarraituz.
EI3.12 Ekitaldi jakin batzuetarako aretoak muntatzea, jarraibideen arabera.
EI3.13 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea ,eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI3.14 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea prozesu osoan.
A4: Arropak garbitzeko eta lisatzeko sailkatzea eta markatzea.
EI4.1 Jantzi-motaren, zikinkeria-motaren, infekzio-mailaren eta etiketan jasotzen diren garbiketa-eskakizunen arabera
identifikatzea arropa.
EI4.2 Objektu arrotzik dagoen begiratzea, eta, baldin badago, baztertzea.
EI4.3 Etiketaren arabera garbiketa- eta lisaketa-tratamendu berezi bat —erabili ohi den tratamenduaz bestelakoa—
behar duten jantziak bereiztea.
EI4.4 Infektatuta dagoen arropa bereiztea, jarraibideen arabera desinfektatzeko.
EI4.5 Etiketarik ez duen arropa bereiztea, eta jarraibideak jaso arte itxarotea.
EI4.6 Garbitu edo lisatu beharreko arropa sailkatua dagokion edukiontzian jartzea.
A5: Arropa garbitzea, ura kentzea eta lehortzea, kasuan-kasuan prozedurarik egokiena erabiliz, norbaitek gainbegiratuta.
EI5.1 Arropa-garbiketa eta aprestua ematea makinan egitea, aurrez ezarritako produktuak, dosifikazioa eta programa
erabiliz, eta prozesuaren kontrolean parte hartzea.
EI5.2 Jasotako jarraibideen edo fabrikatzailearen espezifikazio teknikoen arabera eskuz garbitzea komeni den arropa
delikatuak eskuz garbitzea.
EI5.3 Programarik egokiena erabiliz kentzea ura arropari.
EI5.4 Arropa makinaz lehortzea, programarik egokiena hautatuz, eta prozesua kontrolatzea.
EI5.5 Makina bidez lehortzea onartzen ez duten arropa delikatuak prozesu mekanikorik gabe lehortzea, jasotako
jarraibideen arabera edo hori aholkatzen duten fabrikatzailearen espezifikazio teknikoen arabera.
EI5.6 Garbitutako arropak ondo garbituta, desinfektatuta eta lehortuta daudela egiaztatzea, eta garbitzeko zailak diren
orbanek edo beste arrazoi batzuek sortutako anomaliak dituztenak baztertzea.
EI5.7 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI5.8 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea prozesu osoan.
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A6: Arropa lisatzeko, tolesteko eta aurkezteko teknikak erabiltzea, prozedura egokia aplikatuz eta finkatutako makineria
erabiliz.
EI6.1 Lisatzeko lanak egiteko makinak prestatzea eta programatzea, arreta berezia jarriz lotearen ezaugarriei eta
zehaztapenei.
EI6.2 Tolesteko makineria prestatzea eta programatzea.
EI6.3 Poltsaratu edo zigilatu behar diren arropak poltsaratzeko edo zigilatzeko makinak doitzea.
EI6.4 Arropak lisatzeko, tolesteko eta zigilatzeko prozesuan sortu eta detektatutako anomaliak jakinaraztea, eta
anomalia horien eraginpean dauden arropak baztertzea.
EI6.5 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI6.6 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea prozesu osoan.

Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak

A7: Eskuz edo makinaz josteko teknikak aplikatzea, baliabide eta material egokiak erabiliz.
EI7.1 Beharrezko materialak eta tresnak hautatzea.
EI7.2 Arropak josteko prozesuan erabiliko diren makinen eta osagarrien funtzionamendua eta doikuntza egokiak direla
egiaztatzea.
EI7.3 Loturako eta tolesturako josturak eskuz edo makinaz egitea, botoiak jostea, eta kremailerak, autoitsasgarriak eta
beste elementu batzuk itsastea.
EI7.4 Arropa errazak egitea, hala nola sukaldari-zapiak, ezpain-zapiak, mantalak edo eskutrapuak.
EI7.5 Arropetan pasaratze errazak egitea.
EI7.6 Instalazioak eta ekipoak mantentzeko eta zaintzeko konpromisoa hartzea, eta prozesuan erabilitako produktuei
ahalik eta etekinik handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.
EI7.7 Kalitatearen hobekuntzan parte hartzea prozesu osoan.
A8: Segurtasunaren, higienearen eta osasunaren arloko arauak eta barne-neurriak ezagutzea eta aplikatzea logelak, zona
nobleak eta eremu komunak prestatzeko prozesuetan, ostatatze-establezimenduaren arropa zikina manipulatzeko eta
garbitzeko prozesuetan eta arropa lisatzeko, konpontzeko eta egiteko prozesuetan.
EI8.1 Zuzen erabiltzea ekipoak, makinak eta tresnak maneiatzeko beharrezko babesak (betaurrekoak, eskularruak eta
maskarak, besteak beste), eta egoki interpretatzea produktuak eta makineria maneiatzeko segurtasun- eta higienearaudia.
EI8.2 Segurtasun- eta ingurumen-irizpideak aplikatzea produktu kimikoak manipulatzean.
A9: Bezeroarekin komunikatzea eta arreta ematea, ostatatze-zerbitzuetako erabiltzaile-moten arabera teknikarik egokienak
aplikatuz.
EI9.1 Solaskide-motaren araberako komunikazio-teknika egokiak aplikatzea, komunikazio eraginkorra lortzeko.
EI9.2 Solairuen eremuaren funtzioak betetzen diren zenbait egoeratan, bezeroen edo erabiltzaileen eskaerei
erantzutea:
- Planteatutako egoerarekin bat datorren jarrera hartuz.
- Agurtzeko hainbat modu erabiliz, kasuan-kasuan egokiak diren kortesiazko tratamenduak hautatuz.
- Testuinguru jakin baterako uniforme egokia jantziz.
- Informazio zehatza emanez.
- Emandako eta jasotako mezua ulertu dela ziurtatuz, eta solaskidearekiko enpatia azalduz.
EI9.3 Bezeroei edo erabiltzaileei kortesiaz eta dotoreziaz arreta emateko beharra barneratzea, haien ohiturak,
gustuak eta premiak adeitasunez eta diskrezioz gogobetetzen saiatzea, eta zerbitzua ematen duen entitatearen irudi
ona sustatzea.
A10: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI10.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI10.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI10.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI10.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI10.5 Zehaztutako komunikazio-kanalak erabiltzea.
EI10.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Ostatuen eremuko produktuen barne-hornikuntza, antolamendua eta kontrola
- Barne-hornikuntzaren dokumentazioa betetzea.
- Solairuen sailaren sukalondoa, garbitegiko biltegia eta lisatzeko eta josteko lantegiko biltegia garbi eta txukun
mantentzea.
- Produktuen, tresnen eta mihiseriaren faltak osatzea.
- Egoera txarrean diren produktuak baztertzea.
- Izakinen inbentarioak eta galeren erregistroak egitea eta eguneratzea.
- Inbentarioen dokumentazioa betetzea.
- Arduraz eta zintzotasunez jardutea.

2. Ostatuetako solairuen eremuaren dokumentazioa interpretatzea eta betetzea
-

Solairuen eremuaren produktuen etiketak interpretatzea.
Detektatutako anomaliei edo disfuntzioei buruzko informazioa ematea.
Jasotako informazioa interpretatzea, eta mezu argiak eta zehatzak ematea.
Logelak eta eremu publikoak garbitzeko eta prest jartzeko jardueretan erabili ohi diren dokumentuak betetzea.
Garbitegiko jardueretan erabili ohi diren dokumentuak betetzea.
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- Mihiseriarekiko jardueretan erabili ohi diren dokumentuak betetzea.
- Kalitatearen esparruko prozesuak gauzatzearen egiaztagiriak betetzea.

3. Ostatuetako logelak, zona nobleak eta eremu komunak eta bertako altzariak eta dekorazioelementuak garbitzea eta prest jartzea
-

Ostatatze-establezimenduak garbitzeko erabili ohi diren makinen erabilerako mantentze-lanak egitea.
Makinak, erremintak eta tresnak garbitzea.
“Garbiketa-orga” eta “zerbitzari-orga” garbitzea eta muntatzea.
Logelak eta eremu publikoak garbitzea eta prest jartzea.
Dekorazio-elementuak eta altzariak garbitzeko, mantentzeko eta kontserbatzeko teknikak aplikatzea.
Barneko landareak mantentzea eta kontserbatzea, eta lore- eta fruta-konposizioak egitea.
Bezeroen, pazienteen edo, oro har, erabiltzaileen arropa partikularra biltzeko, garbitzera bidaltzeko eta haren falta
osatzeko egin beharreko izapideak eta ibilbidea egitea.
Bezeroen eskariz bagajeak egitea.
Obrak eta pintaketa-lanak direla-eta egin beharreko blokeoetarako prestatzea gelak.
Aretoak ekitaldi espezifikoetarako muntatzea.
Instalazioak eta ekipoak mantentzea eta zaintzea, eta prozesuan erabiltzen diren produktuei ahalik eta etekinik
handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.

4. Ostatuen eremuan arropak garbitzeko eta lisatzeko garaian, arropak sailkatzea eta markatzea
- Jantzi-motaren, zikinkeria-motaren, infekzio-mailaren eta etiketan jasotzen diren garbiketa-eskakizunen arabera
sailkatzea arropa.
- Etiketaren arabera garbiketa- eta lisaketa-tratamendu berezi bat —erabili ohi den tratamenduaz bestelakoa—
behar duten jantziak bereiztea.
- Infektatuta dagoen arropa bereiztea, jarraibideen arabera desinfektatzeko.
- Etiketarik ez duen arropa bereiztea, eta jarraibideak jaso arte itxarotea.
- Garbitu edo lisatu beharreko arropa sailkatua dagokion edukiontzian jartzea.

5. Ostatuen eremuko arropa garbitzea, ura kentzea eta lehortzea
-

Arropa makinaz garbitzea eta aprestua ematea.
Jantzi delikatuak eskuz garbitzea.
Arropari ura kentzea.
Arropa makinaz lehortzea.
Jantzi delikatuak bitarteko mekanikorik gabe lehortzea.
Garbitutako arropak ondo garbituta, desinfektatuta eta lehortuta daudela egiaztatzea.
Kentzeko zailak diren orbanek edo beste arrazoi batzuek sortutako anomaliak dituzten jantziak baztertzea.
Instalazioak eta ekipoak mantentzea eta zaintzea, eta prozesuan erabiltzen diren produktuei ahalik eta etekinik
handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.

6. Ostatuen eremuko arroparen lisaketa, tolesketa eta aurkezpena
-

Lisatzeko lanak egiteko makineria antolatzea eta programatzea.
Tolesteko lanak egiteko makineria antolatzea eta programatzea.
Arropak poltsaratzeko edo zigilatzeko makinak doitzea.
Anomaliak dituzten arropak baztertzea.
Instalazioak eta ekipoak mantentzea eta zaintzea, eta prozesuan erabiltzen diren produktuei ahalik eta etekinik
handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.

7. Ostatuen eremuko arropa eskuz eta makinaz jostea
- Makinen eta osagarrien funtzionamendua eta doikuntza egokiak direla egiaztatzea.
- Loturako eta tolesturako josturak eskuz edo makinaz egitea, botoiak jostea, eta kremailerak, autoitsasgarriak eta
beste elementu batzuk itsastea.
- Arropa errazak egitea.
- Pasaratze errazak egitea.
- Instalazioak eta ekipoak mantentzea eta zaintzea, eta prozesuan erabiltzen diren produktuei ahalik eta etekinik
handiena ateratzea, beharrezkoak ez diren kostuak eta higadurak saihestuz.

8. Ostatuen eremuko segurtasuna, higienea eta osasuna zaintzeko arauak eta barne-neurriak
betetzea
34

- Ekipoak, makinak eta tresnak maneiatzean beharrezko babesak zuzen erabiltzea.
- Ostatuen eremuko produktu kimikoak segurtasun-irizpideekin eta ingurumena babesteko irizpideekin maneiatzea.

Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak

9. Bezeroarentzako arreta ostatuetako solairuen garbiketan
- Solaskideetara egokitutako teknikak erabiliz komunikatzea.
- Bezeroen edo erabiltzaileen eskariei erantzutea.
- Bezeroei edo erabiltzaileei kortesiaz eta dotoreziaz arreta ematea.

10. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-kanalak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

Akreditaziorik izan
ezean

MF0706_1
Ostatuetako logelen eta zona
komunen txukunketa.

• Turismoan diplomaduna.
• Ostatatze-arloko goi-mailako
teknikaria.
• Ostalaritza eta turismoa lanbide-arloko
ostatatzearen lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

1 urte

3 urte

MF0707_1
Ostatuetako arropa-garbiketa

• Ostatatze-arloko goi-mailako
teknikaria.
• Ostalaritza eta turismoa lanbide-arloko
ostatatzearen lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

1 urte

3 urte

MF0708_1
Ostatuetako arropa-lisaketa
eta -konponketa

• Ostatatze-arloko goi-mailako
teknikaria.
• Ostalaritza eta turismoa lanbide-arloko
ostatatzearen lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila.

1 urte

3 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia
didaktikoko prestakuntza baliokidea. Salbuetsita daude:
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-

Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko
graduondoko titulua dutenak.

-

Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

-

Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko
irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m2) / 15 IKASLE

AZALERA (m2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Garbiketa-lantegia (logela eta
bainugela)

40

40

Josketa-, garbiketa- eta lisaketalantegia

90

90

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

Garbiketa-lantegia (logela eta
bainugela)

X

X

X

Josketa-, garbiketa- eta lisaketalantegia

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

EKIPAMENDUA

- Errotuladorez idazteko 2 arbel
- Ikus-entzunezko ekipoak
- Orri birakaria
- Ikasgelako materiala
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak
- Horma-armairua duen logela; armairuak tiraderak, apalak,
esekigailu-barrak eta zapata-barrak izan behar ditu.

Garbiketa-lantegia (logela eta bainugela)

- Bi somier tapizatu.
- Malgukizko bi koltxoi.
- Bi oheburuko finko.
- Idazmahai bat.
- Idazmahaiko aulki bat, larruz tapizatua.
- Logelako edaritegi bat.
- Ohe-mahaiko bi lanpara.
- Idazmahaiko lanpara bat.
- Bi besaulki, oihalez tapizatuak.
- Erdiko mahai bat.
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OSTALARITZA ETA TURISMOA
Profesionaltasun-ziurtagiria

- Logelako paperontzi bat.
- Bainugelako paperontzi bat.
- Bainugelako aulki bat.
- Ispilu bat.
- Koadro bat.
- Alfonbra bat.
- Bainugela osatua, ur korrontea eta hustubideak dituena.
- Bi askako harraska.
- Altzairu herdoilgaitzezko mahai osagarria.
- Ur-isurbidea.
- Makina, osagarri, tresna, garbiketa-produktu eta material-

laginentzako apalak dituzten horma-armairuak.
- Lorezaintzako eta landarezaintzako materialentzako armairua.
- Entxufeak.
- Kortxozko ohol bat.
- Lanerako hiru mahai laukizuzen.
- 12 litroko edukiera duen hauts-xurgagailu industriala eta haren
osagarriak.
- Gutxienez 42 kiloko pisua duen birakaria eta haren osagarriak,
beiraztatzeko, zorua garbitzeko, argizaria emateko, distira emateko
eta moketak garbitzeko.
- Moketak garbitzeko injektagailu-erauzgailu bat.
- Apar lehorreko turbosorgailu bat.

- Tiraderak dituen josketa-mahai bat.
- 15 josketa-aulki.
- Oihalak, hariak eta bestelako josketa-materialak gordetzeko armairu

Josketa-, garbiketa- eta lisaketa-lantegia
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bat.
- 15 josteko makina industrial elektriko.
- Arropa delikatua eskuz garbitzeko aska bat.
- Garbitzeko produktuak gordetzeko horma-armairu bat.
- Arropa zikinaren sailkatzailea.
- Ur beroa eta ur hotza.
- 10 kg arropa garbitzeko garbigailu industrial bat.
- Zentrifugagailu bat (aukerakoa).
- Lehorgailu txiki bat.
- 30 cm-ko diametroa duen lisaketa-arrabol bat.
- Arropa garbia sailkatzeko mahai bat.
- Tolesteko mahai bat.
- Bi apalategi gurpildun.
- Ikasle bakoitzeko lurrunezko lisaburdin bat.
- Lurrun-galdara eta mahaia duten hiru lisaburdin industrial.
- Lurrun-galdara duen prentsa lauko lisaburdin bat.
- Ikasle bakoitzeko lisatzeko mahai bat.

Ostatuetako solairuetako oinarrizko lanak

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. Instalazioek eta
ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta irisgarritasun unibertsala
eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Ez dago sartzeko eskakizunik
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